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Abstract  
Social media has changed the way media and advertising works. This essay explores how 

artists use Instagram to promote themselves and their music. Twenty posts from four artists 

were analyzed via content analysis. The purpose was to identify main aspects of their use of 

the platform and what the response they got was. The result showed that the artists seemed to 

have a close relationship with their fans, being personal but not private. Posts included 

obvious advertising, pictures and videos of the artists and interactivity with fans. 

The response was mainly positive. In conclusion this study shows that artists, and brands in 

general, will have better success from a marketing standpoint if they continuously post 

content on Instagram that is interesting, interactive and relatable for their target audience. 
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1.1 Inledning 
Den här uppsatsen studerar hur fyra kvinnliga popartister presenterar sig på det sociala mediet 

Instagram. De fyra artisterna är Billie Eilish, Dodie, Mxmtoon och Halsey. En avsikt med 

studien är att granska huruvida artisterna använder plattformen i traditionellt 

marknadsföringssyfte, så som att etablera kundrelationer, eller om de använder den i syften 

som ligger bortom en typisk affärsrelation av marknadsföringskaraktär.  

 

Sociala medier har gjort det enklare för artister att själva styra sin kommunikation med 

omvärlden, inklusive marknadsföringen. Digitala format har medfört nya möjligheter kreativt 

och ekonomiskt inom musikbranschen, en form av paradigmskifte. Den lättillgängliga 

distributionen på sociala medier har suddat ut linjerna mellan privat, professionellt och 

offentligt (Andersson, 2017:33). Detta skifte är komplext, för att lyckas med marknadsföring 

gäller det att ha koll på aktuella trender och därmed vara relevant på sociala medier 

(Trendjackers, 2017). Marknadsföring för artister är nödvändigt för att nå ut till omvärlden, 

det är till stor del marknadsföring som gör att människor hittar musiken (Fitterman, 2013:15). 

 

Hur marknadsföring görs mest ”effektivt” på sociala medier är inte helt självklart, medier har 

inte tidigare fungerat på det här viset (Neundorf, 2017:203). Mängder av artiklar, böcker, 

appar etc. försöker svara på hur marknadsföring på sociala medier görs på bästa sätt (se t.ex. 

Voogt & Martin 2019; Barnhart 2018; Todd 2016), området är dock vetenskapligt dock 

relativt outforskat (Yong, Fox & Meade, 2018:182). Att studera sociala medier generellt och 

även huruvida internet har resulterat i att marknadsföring sker genom delandet mellan 

individer snarare än traditionell marknadsföring är därmed relevant. 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet är att analysera hur artister väljer att presentera sig på sociala medier. För 

att ta reda på detta studerades fyra kvinnliga popartisters aktivitet på plattformen Instagram under 

en vecka i november 2019. I särskilt fokus var huruvida artisterna tilltalade sina följare som 

mottagare av ett marknadsföringsbudskap eller om de öppnade för en mer interaktiv 

kommunikation. Detta studeras genom att analysera bild, text och respons på utvalda inlägg på 

Instagram. 
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Studien bidrar med verktyg som andra artister, musiker och låtskrivare kan använda sig av för att 

utveckla marknadsföringskanaler och kontakten med sin publik. Undersökningen pekar på 

strukturer och normer för sociala medier och marknadsföring som kan ligga till grund för vidare 

forskning inom forskningsfältet. Det är även ett bidrag till den sparsmakade forskningen kring 

Instagram (Yong, Fox & Meade, 2018:182), det finns anledning att utöka dess kvantitet eftersom 

Instagram är en av de sociala plattformarna som växer i högst takt (Internetstiftelsen, 2019).  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur presenterar sig artisterna för sina följare på Instagram? 

• I vilken utsträckning är innehållet exempel på ett traditionellt och enkelriktat 

marknadsföringsbudskap?  

• I vilken utsträckning är innehållet exempel på ett interaktivt tillvägagångssätt?  

 

1.4 Avgränsning 

För att undersökningen inte ska bli för omfattande i arbetsmängd har enbart fem inlägg per 

artist valts som empiriskt material. Uppsatsen undersöker ej hur artisterna använder andra 

sociala plattformar eller traditionell media, om det faktiskt är artisten eller någon annan som 

lägger ut inläggen och inte heller andra funktioner på Instagram som artisterna ev. använder 

(som t.ex. Stories). De utvalda artisterna är kvinnliga popartister, studien är avgränsad så till 

vida att den inte undersöker hur dessa står i kontrast till t.ex. manliga popartister eller artister 

med annan genretillhörighet. 

 

Analysen sker utifrån inläggens manifesterade innehåll och kan inte säga mycket om 

artisternas eller fansens intentioner, för en sådan undersökning hade t.ex. en intervjustudie 

varit en lämpligare metod. Det finns även fler aspekter och omständigheter som ev. påverkar 

inläggens popularitet (t.ex. tidpunkt för inlägg). Dessa faktorer kan vi endast spekulera kring 

som utgångspunkt i denna uppsats. 
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2. Tidigare forskning och teori 
 
2.1 Teori 

Det finns olika synsätt och teorier kring marknadsföring på sociala medier och inom 

musikbranschen. Nedan presenteras några av dessa. I grova drag redogörs för olika vinklar på 

marknadsföring där vissa teorier är rör generell marknadsföring och vissa mer specifikt inom 

musikbranschen. Teorierna som beskrivs kommer sedan att användas som utgångspunkt och 

verktyg för att analysera den insamlade datan.  

 

2.1.1 Traditionell marknadsföring 
Traditionell marknadsföring tas upp som kontrast till digital marknadsföring. Marknadsföring 

är ett globalt faktum som sker överallt (Kotler, Armstrong & Parment 2017:10). Det är ett 

brett ämne som det finns många vinklar på, redogörelsen nedan är enbart grundläggande 

(Axelsson & Agndal, 2012:228). 

 

Efter 60-talet har marknadsföring blivit en stor del i samhället och ett sätt att uttrycka sig på 

(Axelsson & Agndal, 2012:223). Marknadsföringen handlar inte bara om att sälja, utan även 

om att etablera kundrelationer (Kotler, Armstrong & Parment 2017:11). Syftet är att attrahera 

och behålla långsiktiga kundrelationer genom att erbjuda överlägset kundvärde (Kotler, 

Armstrong & Parment 2017:9). Det första steget är förståelse för kundens behov (kan vara 

fysiska, sociala etc.) samt insikt i hur spelreglerna ser ut på den önskade marknaden (Kotler, 

Armstrong & Parment 2017:11). Historiskt har kundrelationer byggts mellan "säljaren” och 

”kunden”. Kunden gör ett val utifrån vem säljaren är (Axelsson & Agndal, 2012:214). Detta 

lever till viss del kvar idag, men har utvecklats i.o.m. digital teknik, det är numera enklare att 

bygga kundrelationer på avstånd (Kotler, Armstrong & Parment 2017:10). 

 

Grundtanken är att ”högt kundvärde ger lönsamhet och kundkapital” (Kotler, Armstrong & 

Parment 2017:11). Det gäller även på lång sikt, ett företag bör ha det mest attraktiva 

erbjudandet för att inte förlora kunder till konkurrenter som erbjuder ett bättre kundvärde 

(Kotler, Armstrong & Parment 2017:13). Traditionell marknadsföring i praktiken går att 

sammanfatta som en ”långsiktig planering”, där det ska tas beslut om vad som ska erbjudas 

och hur det ska marknadsföras för kunden. Det bör även diskuteras vilka kunder företaget vill 

ha och vilka marknader de vill agera på (Axelsson & Agndal, 2012:23). 
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2.1.2 Innehållsstrategi för sociala medier 
Den digitala marknadsföringskonsulten Leigert (2014) presenterar i boken ”Innehållsstrategi för 

sociala medier” praktiska tillvägagångssätt för varumärkesmarknadsföring på sociala medier. Hon 

lägger fram handfasta förslag och systematiska tillvägagångssätt, hon poängterar också vikten av 

att anpassa sin strategi utifrån mål och målgrupp (Leigert, 2014:12). Hon skriver att ”ett bra 

innehåll tar hänsyn till både vad du vill säga och vad publiken vill ha” (Leigert, 2014:27), det 

gäller ha balans. Om innehållet drar åt ena eller andra hållet riskerar det att bli antingen för tråkigt 

eller för lite fokus på varumärket och därmed dålig marknadsföring. Innehåll går att dela upp i tre 

delar. Vad innehållet faktiskt är (video, text, bild), hur det framställs (berättarteknik, ton i text och 

bildspråk etc.) och när publiceringen sker (vilka kanaler, hur ofta) (Leigert, 2014: 24). 

 

2.1.3 Sociala mediernas eget syfte 
Martinez och Sandberg är kritiska till den, delvis, vedertagna synen på sociala medier som 

”plattformar för social interaktion, kulturell produktion och politiskt deltagande” (Martinez & 

Sandberg, 2017:67). Plattformarnas syfte är att tjäna pengar på att användarna lägger upp innehåll 

och kommunicerar med varandra, detta bör man vara medveten om. Begreppet affärsmodell 

används för att beskriva hur företagen lägger upp ekonomiskt gynnsamma strategier (ibid.). De 

poängterar också att plattformarna är medvetna om att det är en balansgång mellan att tjäna pengar 

(genom utförande av affärsplan) och att behålla användarna (Martinez & Sandberg, 2017:78). 

 

2.1.4 Sociala medier som medierad social interaktion 
Andersson poängterar att sociala medier är komplext, han menar att det är felaktigt att kalla dem 

medier. En mer korrekt benämning på sociala medier är en form av social interaktion (Andersson, 

2017:32). Han tycker det finns anledning att reflektera över de ”sociala mediernas kollapsande 

kontext” (Andersson, 2017:33), med det menar han att gränserna mellan privat, professionellt och 

offentligt har luckrats upp. Han anser att interaktionen, som numera sker både offline och online, 

är viktig att notera eftersom den på ett sätt konstruerar och definierar världen vi vistas i (ibid.). 

 

2.1.5 Mediers delbarhet 
Jenkins, Ford & Green diskuterar huruvida vissa aktiviteter på sociala medier blir olika delbart för 

användarna. Utgångspunkten är att framgångsrika sociala mediekanaler inte enbart bygger på 

stabilt och professionellt innehåll, utan det är snarare engagerade följare som relaterar och delar 

inläggen. De menar att man inte enbart kan förlita sig på att ligga i teknisk framkant, utan att det 
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krävs insikt hur man ska engagera publiken (Jenkins, Ford & Green, 2013:196). De poängterar att 

det inte finns något recept på framgång i sociala medier, men listar vissa aspekter att förhålla sig 

till för att öka delbarheten (Jenkins, Ford & Green, 2013:200). T.ex. ska det finnas tillgängligt och 

anpassat för målgruppen, det går inte att förlita sig på att alla kommer leta upp det själva. 

Innehållet ska kunna interageras med och anpassa efter sina behov, d.v.s. att det är portabelt och 

går att dela, citera etc. Att innehållet går att återanvända, är inbjudande för olika typer av individer 

samt att inläggen läggs upp kontinuerligt ökar delbarheten (Jenkins, Ford & Green, 2013:196). 

 

Människor bedömer och delar innehåll utifrån personliga preferenser, de delar saker som de anser 

relevant. Individer tal del av material som intresserar dem utan att dela det vidare, det görs en 

värdering i delandet baserat på socialt värde och vad som är intressant för hens krets. Urvalet som 

sker vid delning signalerar hur man vill identifiera sig. Delandet gör att vi ökar sociala band, 

känner större gemenskap, definierar oss själva etc. Innehåll är i grund och botten en plats för 

konversation och kommunikation (Jenkins, Ford & Green, 2013:199). Delningskulturen och 

diskussionerna kring det vi ser på sociala medier och i medier överlag har alltid pågått, skillnaden 

är att mycket av konversationerna sker öppet och oftare i.o.m. att sociala medier etablerat sig 

(Jenkins, Ford & Green, 2013:202). 

 

2.1.6 Musikbransch 
Musikbranschen levde under lång tid på försäljning av fysiska skivor, för att släppa en skiva 

krävdes vissa förutsättningar (ofta skivkontrakt på ett musikbolag) (Fitterman, 2013:13). 

Sociala medier erbjuder däremot alla som vill att bygga upp fanskaror och sprida sin musik. 

Dessa artister tar själva ansvar för att skriva, spela in och publicera musiken. Musikbranschen 

har alltid varit en kombination mellan konst och kommers, tidigare har det inte funnits lika 

många artister som sköter bägge delarna (Fitterman, 2013:16). Det negativa med en 

tillgänglig marknad är att det är svårare att stå ut. Dessutom är det finansiellt utmanande för 

många artister, eftersom konsumenter vänjer sig alltmer vid att musik i stort sett finns 

tillgänglig gratis (ibid.).  

 

2.1.7 Fankulturer i sociala medier 
Fankulturer uppstår utifrån föreställd eller upplevd gemenskap, t.ex. när personer visar 

uppskattning för en viss artist på sociala medier. Fenomenet fans är framträdande, men finns 

inte exklusivt inom popkultur och medier. Ett fan definieras som en person med ett starkt 
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engagemang för någon typ av fenomen (Doona & Rübsamen, 2018:114). Sociala mediers 

delningsnatur uppmuntrar fankulturer att utvecklas och spridas, det är ett enkelt sätt att dela 

sitt engagemang och hitta likasinnade. Det är också det en fankultur bygger på, möjligheten 

att interagera (diskutera, dela, kommentera, lägga upp bilder etc.) kombinerat med känslan av 

gemenskap (Doona & Rübsamen, 2018:115).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Fenomenet sociala medier är färskt och forskningen är begränsad, än mer med fokus på 

modern artistmarknadsföring och Instagram. Snäppet rikare är forskning kring 

marknadsföring och musikbranschen överlag. Nedan redogörs för relevanta forskningsbidrag. 

 

2.2.1 Innehåll på sociala medier 
Det har gjorts viss forskning på vad inlägg på sociala medier bör innehålla och vad publiken 

föredrar att se. Martinus & Chaniago (2017) menar att individer på sociala medier har makten 

över vad och hur de konsumerar (i kontrast till trad. media), det spelar därför roll hur man 

representerar sig. Deras förslag är att utveckla en ”branding strategy”. Även Ilies (2018) har 

forskat kring ”personal branding” som metod för att upprätthålla en profil online. För att 

applicera metoden krävs insikt i vem man är, hur man fungerar, vad målet är, definiera varför 

man är unik och att man är tillgängligt både online och offline (Ilies, 2018). 

 

Salo, Lankinen & Mäntymäki undersökte 2013 varumärken på sociala medier. De presenterar 

grundprinciper som ökar aktiviteten för varumärken sociala medier. För det första bör rätt 

verktyg användas för att nå önskad målgrupp, det ska finnas en medvetenhet kring 

konsumenternas behov, kommunikationen bör uppmuntras, innehållet ska vara relevant och 

marknadsföringsstrategier bör planeras utifrån vad som får uppmärksamhet och pratas om 

(Salo, Lankinen & Mäntymäki, 2013:39). 

 

De Vries, Gensler & Leeflang studerade 2012 hur varumärken på Facebook påverkas (mätt i 

kommentarer och likes) beroende på inläggens karaktär. Deras hypotes var att sinnesstimulans, 

interaktivitet, underhållande och informativt innehåll, position och kommentarernas karaktär 

påverkar inläggens popularitet. Resultatet visade att interaktiva och stimulerande inlägg 

genererade fler likes. Inlägg som innehöll hög interaktivitet (t.ex. frågor) fick fler kommentarer 

(och färre likes). Både positiva och negativa kommentarer ökade antalet kommentarer, medan 
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neutrala kommentarer inte gjorde det. De inlägg som enbart syftade att vara underhållande (och ej 

relaterade till varumärket) var mindre populära, användarna föredrog innehåll som hörde ihop med 

varumärket (De Vries, Gensler & Leeflang, 2012:83-90). 

 

Yong, Fox & Meade (2018) undersökte vilka egenskaper hos varumärkesinlägg på Instagram som 

motiverar användare att interagera med dem. Genom fokusgrupper kom de fram till att den 

vanligaste anledningen är underhållning följt av social integration, spam, personlig identitet, 

information, ”trust”, ”renumeration”, varumärkesbyggande och ”empowerment”. De redogör för 

två viktiga aspekter av underhållningen (Yong, Fox & Meade, 2018:183). Dels den estetiska biten, 

bilden i sig visade sig vara viktig för deltagare, de uppskattade att Instagram är en visuell 

plattform. Bilden skulle helst vara av professionell kvalité och relativt lättsmält, de tyckte om när 

det fanns en bildtext, men även den ska helst vara kort. Den andra aspekten av underhållning är att 

det ska vara tillfredställande, gå att relatera till och roande (Yong, Fox & Meade, 2018:184-185). 

 

Även Salo, Lankinen och Mäntymäki (2013) undersökte vad användarnas syfte med att använda 

sociala medier var. Deras resultat visade att sociala medier används främst för att ha tillgång till 

innehåll, men även för att känna gemenskap, bekräfta sin sociala identitet, delta i användares 

innehåll och kommunikation (Salo, Lankinen & Mäntymäki, 2013). Alhabash & Ma (2017) kom 

också i sin forskning till slutsatsen att huvudsyftet med att använda sociala medier är 

underhållning samt eftersom det är lättillgängligt, vilket stämmer överens med både Salo (m.fl.), 

Yong (m.fl) och De Vries (m.fl.) slutsatser, med skillnaden att De Vries (m.fl.) inte satte 

underhållning allra högst (Alhabash & Ma, 2017). 

 

2.2.2 Marknadsföring inom musikbranschen 
Det råder konsensus hos forskare i att det skett ett paradigmskifte marknadsförings- och 

distributionsmässigt inom musikbranschen i.o.m. den digitala revolutionen. Digital 

marknadsföring har konkret förändrat branschen i det att den stora delen av distribution och 

marknadsföring sker digitalt istället för fysiskt (se t.ex. Morris, 2014; Coelho & Mendez, 

2019; Lu & Chang, 2019 m.fl.). Samtidigt nämner forskare vikten av sociala medier, speciellt 

för independentartister, vid marknadsföring (se t.ex. Haynes & Marshall, 2018). 

Marknadsföringsstrategierna i musikbranschen är enligt Lu & Chang (2019) utdaterade och 

omoderna, de behöver uppdateras för att anpassas efter de digitala förutsättningarna vi har 

idag (Lu & Chang, 2019). 
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Ward försökte 2016 konkretisera vad innehållet på artisters konton på Instagram är och vilka 

reaktioner det frambringar. 150 inlägg från tre kända artister delades upp i fyra kategorier - 

karriär, personligt, interaktion med andra kändisar och fan. Generellt fick inläggen som 

antingen var personliga eller interagerade med fansen mest uppmärksamhet, flest 

kommentarer fick de för fan och karriär (Ward, 2016:47-49). 

 

2.2.3 Artistens relation med fansen 
Flertalet forskare är överens om att det inte enbart handlar om att lägga upp attraktivt innehåll 

utan att långvarig popularitet byggs upp och uppehålls genom skapandet av en community. 

Om fansen engagerar sig eller inte på en artist sociala medier kan vara avgörande (Derbaix & 

Korchia, 2018:117). Digital teknik ger konstant och direkt tillgång till kommunikation med 

fans. Dessa relationer är inte nya, artister har historisk förlitat sig på fansens aktivitet (word of 

mouth, fanclubs etc.), men förutsättningarna för att skapa en personlig relation till fansen är 

tillgängligare i.o.m. sociala medier (Morris, 2014). Det finns även forskning som visar att 

musiker ser fansen som delaktiga partners (Baym, 2013). 

 
Morris (2014) har tagit fasta på detta i artikeln ”Artists as entrepreneurs, fans as workers”. 

Han redogör för hur artisten Imogen Heap använt sina sociala medier till att marknadsföra sin 

musik genom att delvis engagera fans att delta i den kreativa processen. Att som artist och 

entreprenör förmedla en känsla av gemenskap och samhörighet genom sina sociala medier är, 

enligt Morris, oerhört viktigt. I hans exempel med Imogen Heap blir fansen så pass 

engagerade att de är en del i skapandet av hennes album och nästan blir som medarbetare. 

Han talar om kulturellt entreprenörskap där Heap utan stöd från ett traditionellt musikbolag 

skötte produktion, marknadsföring osv. Fansen fick hjälpa till på varierande sätt under den 

kreativa processen och marknadsföringen kring albumet, de fick utföra liknande uppgifter 

som en betald publicist, grafisk designer eller medproducent hade gjort. Morris talar om 

”Passionate labor”, där fansen inte nödvändigtvis såg det som arbete utan snarare som att de 

bidrar till en slutprodukt som ger dem mening och samhörighet (Morris, 2014:278-287). 

 

Detta synsätt på digital marknadsföring genomsyrar även forskning utanför musiksfären. 

Mangold och Faulds (2009) forskade kring hur sociala medier erbjuder en ny typ av plattform 

som både är en plats där företag kan nå ut till användare, men även användarna kan prata med 

varandra. Företagen har därmed fler parametrar att ta hänsyn till vid marknadsföring, eftersom 

användarna på ett sätt har fått större makt att påverka och sprida det som marknadsförs 
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(Mangold & Faulds, 2009:358-360). Detta gäller alltså inte enbart fans, utan även övriga 

varumärken och företag. Det finns också forskning, bl.a. Hudson et al. (2016), som visar att 

interaktion med varumärken på sociala medier skapar en starkare anknytning till dem 

(Hudson, Huang, Roth & Madden, 2016:38), det kan spekuleras i om inte denna anknytning 

bör bli ännu starkare om varumärket är en specifik person. 

2.2.4 Är sociala medier socialt? 
Namnet ”sociala medier” indikerar att mediet främst är just socialt, forskningen är tveksamt 

till om det verkligen är så. Ett stundvis återkommande begrepp inom forskningen är 

”Parasocial”, d.v.s ensidiga relationer där ena parten ej känner till den andra. Dessa relationer 

är vanligt mellan offentliga personer och deras fans. Forskare diskuterar huruvida detta 

fenomen förändrats i.o.m. sociala medier. Baym (2013) menar att artister och deras fans 

numera har möjligheten att faktiskt ha en direktkonversation på ett sätt som äldre medier inte 

erbjöd. Fansens projicierade intimitet är inte helt orimlig på sociala medier, eftersom 

artisterna upplevs närmre (Baym, 2013:312). Alhabash & Ma (2017) hävdar att sociala 

medier inte längre är speciellt socialt, anledningen till det är ökningen i antalet användare på 

sociala medier. Det blir övermäktigt att upprätthålla kontakten med alla, därför är syftet i 

större utsträckning underhållning än att interagera socialt (Alhabash & Ma, 2017:7). Även 

Ward (2016) diskuterade parasocialitet, specifikt på Instagram. I hennes undersökning, som 

nämndes tidigare, undersökte hon även ifall responsen på olika ämnen var parasocial eller 

inte. Inläggen som hade med karriär att göra tenderade att få flest parasociala kommentarer 

(Ward, 2016:50). Baym (2013) noterar att det kan vara svårt som artist på sociala medier att 

balansera kändisskapet samtidigt som man upprätthåller den numera vedertagna delvis intima 

relationen till fansen (Baym, 2013:312). 

2.2.5 Forskning kring Instagram 
Denna forskning är avgränsad till Instagram, det är därför relevant att redogöra för tidigare 

forskning kring plattformen. Det framkommer bl.a. att Instagram främst används av yngre 

individer och anses attraktiv p.g.a. att informationen presenteras visuellt (Huang & Su, 2018),   

och att Instagram är en optimal plattform för öppen kommunikation mellan varumärken och 

användare (Martinus & Chaniago, 2017). Cara (2018) menar att konsekventa uppdateringar 

och enhetlighet är viktigt att tänka på som varumärke på Instagram, hon poängterar dock att 

detta inte är synonymt med enformigt och monotont (Cara, 2018:348). Instagram har 

genomgått ett paradigmskifte. Från att inledningsvis vara en feed där individer la upp 
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lågkvalitativa bilder om sina privatliv till att vara en marknadsföringsplattform med 

genomtänkta professionella inlägg, flertalet funktioner och oskrivna regler. Det gäller, enligt 

Cara, att varumärken tar till vara på dessa tekniska möjligheter och därmed publicera relevant 

samt visuellt tillfredställande innehåll (Cara, 2018:349-350). 

 

2.3 Sammanfattning teori och tidigare forskning  

Detta avsnitt har redogjort för olika perspektiv på marknadsföring. Teorierna som presenterats 

inkluderar traditionell marknadsföringsteori (Kotler, Armstrong & Parments, 2017), strategier 

utifrån branscherfarenhet (Leigert, 2014), teori kring plattformarnas egentliga syfte 

(Andersson, 2017), vikten av delbart innehåll (Jenkins, Ford & Green, 2013) och hur 

musikbranschen (Fitterman, 2013) samt fankulter påverkas av sociala medier (Doona & 

Rübsamen, 2018). Det är framförallt dessa som utgör grundstenarna i analysen och därmed 

även utformandet av metoden, utformandet har även influerats och konstruerats utifrån den 

tidigare forskningen som redovisats ovan. 
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3. Metod 
 

Data samlades in genom en kvalitativ, samt delvis kvantitativ innehållsanalys, av fyra artisters 

Instagramkonton utifrån förbestämda undersökningsparametrar. Innehållsanalys är användbart 

för att ”hitta mönster i större material” (Kohl & Boréus, 2018:51), detta gör det till en lämplig 

metod för att bryta ner sociala mediers komplexitet och stora datamängder. På grund av 

avsaknaden av tydliga analysmodeller inom kvalitativ forskning framställdes en 

egenutvecklad analysmodell. Studien är i.o.m. sin kvalitativa natur mindre generaliserbar 

(Ahrne & Svensson, 2015:15). 

 

3.1 Urval 

De fyra artisterna som analyseras är Billie Eilish, Halsey, Mxmtoon och Dodie. De är 

relevanta att undersöka eftersom alla fått genomslag i sina karriärer genom sociala medier, 

och därmed eventuellt har finslipat sin marknadsföring mer än artister som slagit igenom på 

andra sätt. Billie Eilish och Halsey slog igenom på plattformen Soundcloud (Billboard, 2019; 

Insider, 2019), Maia (Mxmtoon) och Dodie byggde stegvis en fanskara via covers på 

plattformen Youtube (NME, 2019; The Stanford Daily, 2017).  

 

De som främst använder Instagram är unga kvinnor (Internetstiftelsen 2019). De fyra 

artisterna är alla kvinnor under trettio och är därmed exempel på dessa användare. De är dock 

varumärken, vilket differentierar dem något från statistiken. Genremässigt är deras musik 

olika varianter av pop. Att artisterna i urvalet påminner om varandra genremässigt gör 

undersökningen i något högre grad generaliserbar gällande hur unga, kvinnliga popartister 

marknadsför sig på Instagram (Ahrne & Svensson, 2015:15). 

 

Utvalt för kodning och analys är de fem senaste inläggen artisterna lagt upp (30 november, 

2019) och 25 kommentarer per inlägg (totalt 500 kommentarer). Inläggen består av bild eller 

video och bildtext, samt kommentarer och likes. Inläggen varierar består ibland en bild, ibland 

flera och ibland videos. Resultatet baseras inte på tidigare inlägg, utan enbart de utvalda. I de 

fallen som en video lagts upp har den hanterats likvärdigt med en bild, dess innehåll har 

inkluderats i den övergripande analysen av inläggen. 
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3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett i två steg. För att kartlägga kvantitativ statistik i materialet 

användes tjänsterna Exportcomment och Ninjalitics, dessa valdes eftersom de erbjöd relevant 

statistik och användbara verktyg som gjorde undersökningen rimlig inom tidsramen. 

Exportcomments (https://exportcomments.com/) är en betaltjänst som laddar ner kommentar 

från offentliga inlägg på Instagram, Facebook eller Twitter. Man får kommentarerna från 

varje inlägg i ett dokument, utifrån dessa gjordes ett systematiskt urval av tjugofem 

kommentarer per inlägg (antalet kommentarer delades i två och därifrån togs tjugofem 

kommentarer). Generell statistik hämtades med hjälp av betaltjänsten Ninjalitics 

https://www.ninjalitics.com/). Statistisken Ninjalitics erbjuder är t.ex. antal kommentarer och 

likes per inlägg, engagement rate, generellt antal likes och kommentarer m.m. Totalt betalades 

tio dollar för dessa två tjänster. En del av den kvantitativa datainsamlingen har även skett 

genom Instagram där de utvalda inläggen finns tillgängliga och har insamlats för analys. Steg 

två i datainsamlingen var att kategorisera det insamlade materialet utifrån tematiskt innehåll. 

Materialet undersöktes subjektivt utifrån den insamlade statistiken, i syftet att hitta mönster. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Vid skapandet av ett konto på Instagram godkänner användaren att innehållet används av t.ex. 

forskare, detta är dock inte samma typ av godkännande som normalt krävs inom forskning. Forskaren 

bör vara medveten om att användare ofta inte känner till att de tillåter tredjepartsanvändning av deras 

innehåll, det går därför inte att likställa deras godkännande med den sorts godkännande som normalt 

krävs inom vetenskaplig forskning (Townsend & Wallace, 2016). Den tillgängliga mängden data på 

sociala medier komplicerar samtyckes- och informationskravet, för att etiskt kunna motivera 

användandet av data utan kontakt med användarna bör innehållet vara offentligt (samtliga konton som 

undersöks i denna uppsats är offentliga). Kommentarerna från privatpersoner som presenteras har 

även hanterats enligt nyttjande- och konfidentialitetskraven som vetenskapsrådets etiska principer 

redogör för (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.4 Genomförande 

Stegen i en traditionell innehållsanalys är att samla in, koda och analysera materialet utifrån 

ett kodschema (Kohl & Boréus, 2018:55-63). Denna undersökning har i grova drag följt dessa 

steg. Materialet samlades i form av kopior av inläggen, kvantitativ statistik och nedladdning 

av kommentarer. All data samlades in vid samma tillfälle för att öka pålitligheten.  
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Först samlades själva inläggen in, sedan den kvantitativa statistiken. Den är relevant för att 

konkret mäta hur användarna uppskattar, eller inte uppskattar, innehållet. Materialet 

sorterades in i tabeller i programmet Numbers, sedan inleddes kodningen som utfördes 

manuellt för att möjliggöra mer komplex tolkning än en datoriserad kodning (Kohl & Boréus, 

2018:59). En manuell kodning innebär att ett kodschema följs som visar vad man ska söka 

efter i materialet (ibid.). För att öka reliabiliteten gjordes dubbelkodning på delar av 

materialet (Kohl & Boréus, 2018:61), för att öka validiteten undersöktes materialet och dess 

sociala sammanhang i förhand (Kohl & Boréus, 2018:58).  

 

Kodschemat strukturerades med syfte att främst besvara den första forskningsfrågan, det vill 

säga hur artisterna presenterar sig, i det undersöktes även vilken respons innehållet gav i form 

av kommentarer och likes. Kodningen gav även underlag för att i analysen kring 

forskningsfråga två och tre. Att skapa ett kodschema innebär ”att ta ställning till vad som ska 

räknas” (Boréus & Bergström, 2018:59). För att kunna göra det utan att gå miste om validitet 

undersöktes tidigare forskning och teorier kring Instagram, marknadsföring och 

musikbranschen noga. Det är också utifrån teorierna som analysen genomfördes. 

 

En enklare bildanalys utfördes för att definiera vilken typ av bilder artisterna lägger upp. En 

bildanalys brukar oftast, och bestod i detta fall, bestå av att observera bilden, beskriva den 

kort och sedan diskutera och analysera den (Carlsson & Koppfeldt, 2003:22). Den 

kvantitativa statistiken kombinerat med resultatet av kodningen, inläggen i sin helhet 

(inklusive bildanalys) och de utvalda teorierna utgjorde grunden för den kvalitativa analysen. 

 

3.5 Metodkritik 

Det finns en validitetsproblematik vid användandet av innehållsanalys, den grundas bl.a. i att 

ord kan vara mångtydiga och vaga när de tas ur sitt sammanhang. Tolkningen av dessa ord 

blir subjektiv och felaktig om kodaren ej är insatt i sammanhanget och jargongen (Kohl & 

Boréus, 2018:80). För att minska detta lästes materialet och igenom flertalet gånger innan 

kodning. Metoden ger inte heller direktkontakt med människor och avslöjar inget om motiv 

och intentioner, metoden resulterar snarare i en tolkning än en förklaring på vad som 

egentligen sägs och vad det innebär (Kohl & Boréus, 2018:81). Detta blir speciellt tydligt i 

sociala ämnen och har motverkats genom att ha ett fokus på innehållet i sig och vad det säger, 

snarare än intentionerna hos artisterna eller följarna (Kohl & Boréus, 2018:82).  



 14 

4. Resultat och analys 
 

Resultaten presenteras i två övergripande delar, statistik och överblick samt inläggens 

innehåll. Dessa ämnar besvara forskningsfrågorna och grundas i teorierna presenterade ovan. 

 

4.1 Statistik och överblick 

Denna del redogör för artisternas omfattning, hur stor aktiviteten är på deras profiler, 

generella resultat från kodningen samt kommentarernas innehåll.  

 
4.1.1 Sammanfattning av artisterna 
Inledningsvis presenteras artisterna och grundläggande statistisk för att ge överblick till 

läsaren om det insamlade materialet. Siffrorna är hämtade 30 november, 2019 (via Ninjalitics 

och Instagram).   

 

 
 

Flest antal följare har Billie Eilish och minst antal har Maia (mxmtoon). Det kan även vara 

värt att notera att Maia har ungefär hälften så många följare som Dodie, men ändå nästan 

samma genomsnitt i kommentarer och likes.  

 

4.1.2 Engagement rate (ER) 
Engagement rate är ett mätvärde som avgör hur aktiva användarna är på de inlägg som läggs 

upp. Det kan indikera huruvida innehållet engagerar publiken eller inte. Riktlinjerna för 
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engagement rate är att 1 procent till 3,5 procent innebär relativ hög aktivitet och allt över 3,5 

procent indikerar mycket hög aktivitet och respons på inlägg. 

 

 
 

Tabellen ovan visar generell engagement range (uträknad av Ninjalitics). Enligt siffrorna har 

alla artisterna hög aktivitet, Mxmtoon och Billie Eilish har ovanligt höga siffror för att ha ett 

stort antal följare. Engagement rate påverkas även av antalet inlägg som publiceras, genom att 

lägga upp många inlägg inom en kort period riskerar man att minska sin engagement rate 

eftersom publiken ev. tröttnar och inte reagerar i samma utsträckning (Mee, u.å.). 

 

4.1.3 Generella drag i inläggen 
För att hitta visuella strukturer kodades innehållet utifrån olika innehållsmässiga faktorer. 

 
Diagrammen är en sammanställning av samtliga inlägg och visar att de visuellt innehöll fler 

bilder än videos, majoriteten av dessa föreställde artisterna och en blygsam majoritet av dessa 

kodades som professionella (god kvalité) gentemot amatörmässiga (t.ex. tagna med egen 

telefon). Leigert poängterade vikten av att innehållet representerar det målgruppen vill ha 

(Leigert, 2014:27). I detta fall är artisten varumärket, att artisterna visar sig själva (vare sig 

det är i bra kvalité eller inte) är kanske just det som målgruppen (följarna) söker. Framförallt 

ger detta resultatet insyn i hur innehållet konkret presenteras. 
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4.1.3 Kommentarernas innehåll 
Totalt kodades 25 kommentarer per inlägg, det vill säga 125 kommentarer per artist (500 

totalt). Syftet var att hitta strukturer som redogör för hur fansen förhåller sig till innehållet och 

till artisten.  

 

                         
 

Kodningen visar att kommentarerna var övergripande positiva och relaterade till inläggen. De 

Vries, Gensler och Leeflang kom fram till att mestadels positiva eller negativa kommentarer 

genererar fler kommentarer (De Vries, Gensler & Leeflang, 2012:90), vilket även går att 

motivera utifrån dessa resultat. I vilket utsträckning kommentarsfälten monitoreras och rensas 

från vissa kommentarer vet vi visserligen inte. Att kommentarerna överlag är relevanta för 

inläggen indikerar att det finns en vilja till kommunikation och interaktion från fansen sida. 

De reagerar på det artisten delar, vilket bekräftar Andersson teori om sociala medier som 

social interaktion snarare än medier (Andersson, 2017:32). De kommentarer som ej relaterade 

till inläggen var t.ex. förfrågningar, vilket också indikerar socialt agerande.  

 

Ingen av kommentarerna som analyserades var direkt kritiska gentemot artisterna, de 

kommentarer som kategoriserades som negativa eller neutrala var på andra språk, tagna ur 

luften eller diskuterande. Inlägget med flest negativa kommentarer var ett av Dodies inlägg 

där hon positionerar sig tydligt feministiskt. Detta är även Dodies inlägg med flest likes, 

vilket tyder på att följarna överlag engageras, snarare än upprörs, på det sätt som Jenkins, 

Ford och Green talar om (Jenkins, Ford & Green, 2013:196). 

 
Delbarhet bygger delvis på känslan av samhörighet och gemenskap (enligt Jenkins, Ford & 

Green, 2013 och Doona & Rübsamen, 2018). Kommentarerna pekar på att fansen upplever 

detta. Dodies fans uttrycker sig t.ex. i vi-form, en kommentar lyder ”continue to live well and 

take care of yourself!! we are happiest when you are happiest too”. Halseys kommentarsfält 
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är snarare fyllt av lovord än tydliga tecken på gemenskap, en kommentar lyder ”Yay, black 

hair again !”, vilket pekar på upplevelsen av en längre relation och kompiskänsla. 

Majoriteten av Billie Eilish kommentarer hyllar och försäkrar henne om att hon förtjänar all 

framgång. En person skriver ”SO PROUD OF YOU BILLIEEEE!!!! still can’t believe you’re 

not 15 anymore "”. Det talar för att fansen känner sig delaktiga och välkomnade. Maias 

(Mxmtoon) kommentarsfält är fyllt av personligare hyllningar än t.ex. Halseys. De skriver 

bl.a. ”im so happy i got the chance to see you and meet so many wonderful people through 

you and your wonderful fan base, i love u and am forever grateful i discovered your music” 

och ”I've never NEVER related to an artist this much”. Detta talar för att Maias inlägg I högre 

grad uppmuntrar fankulturen Doona och Rübsamen (2018) beskriver, samt att hon genom 

personligt tilltal ökar delbarheten och interaktiviteten. Detta kan också förklara Maias höga 

engagement rate. 

 

4.2 Inläggens innehåll 

I detta avsnitt presenteras de tjugo inläggen som analyserats, syftet är att redovisa vilken typ 

av innehåll artisterna har på sina profiler samt hur ofta inläggen läggs upp. Det framgår även 

mängden likes och kommentarer (avrundade för enklare överblick) inläggen hade vid 

hämtning av materialet. Det är relevant för att på ett systematiskt sätt mäta användarnas 

reaktioner på innehållet. Notera att inläggen var de fem senaste, vilket innebär att det nyaste 

inlägget möjligen inte fått lika lång tid att samla på sig kommentarer och likes som ett äldre 

inlägg. Detta är dock ej speciellt framträdande. På Instagram är det möjligt att lägga flertalet 

bilder och videos i ett och samma inlägg, antalet beskriver under ”typ av inlägg”. 

 

4.2.1 Dodie 
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Inläggen visar att Dodie presenterar sig i olika roller i förhållande till sina följare, både som musiker 

(inlägg 1), försäljare (inlägg 4), aktivist (inlägg 2 och 4) och som uppriktig ”vän” (inlägg 5). Detta är 

ett exempel på att Dodie använder sin närvaro på plattformen för att förhandla olika delar av sin 

artistidentitet i linje med det som bl.a. Andersson skriver om, d.v.s. att sociala medier är både privat, 

professionellt och offentligt (Andersson 2017:33). Flest likes har inlägg 4 fått där hon uttrycker en 

personligt och politisk åsikt, mest kommenterat är inlägg 3 som refererar till en artikel hon är med i.  

 

Rent visuellt talar Dodie ett språk som följarna verkar förstå och relaterar till. Dodies inlägg ser alla ut 

att vara tagna av henne med en mobiltelefonkamera, vilket inger känslan av att hon är en individ som 

också råkar vara artist. Dodie visar därmed att hon anpassar innehållet efter sin målgrupp (Leigert 

2014:12) samt publicerar innehåll som följarna kan relatera vilket i sin tur gör det delbart (Jenkins, 

Ford & Green, 2013:199). Hon porträtterar en vanlig tjej, med ”vanliga” problem som hennes 

målgrupp relaterar till. I inläggen finns spår av traditionell marknadsföring, men framförallt 

kommunicerar hon med sin publik genom sina inlägg, hon har därmed ett interaktivt tillvägagångssätt. 

Att inläggen är sociala kan delvis bevisas rent kvantitativt av att de genererar många svar och likes. 

 
4.2.2 Billie Eilish 
 

 
 
Billie Eilish inlägg är personliga och samtidigt tydligt säljande (inlägg 1 och inlägg 2). Hon 

lyckas ständigt uttrycka sig personligt antingen i bildtexten (inlägg 5 och inlägg 1) eller i 

bilden eller videon (inlägg 2 och inlägg 4). De personliga inslagen gör det möjligt för fansen 

att relatera till och bygga en gemenskap utifrån Eilish innehåll, vilket i sin tur gör det mer 

interaktivt och delbart (Jenkins, Ford & Green, 2013; Doona & Rübsamen, 2018). Trots att 

inläggen rent objektivt kan verka skrytiga (två om vunna priser, två som marknadsför hennes 

produkter och ett där hon hyllas av sin idol)m uppfattas hon ändå som en lättillgänglig och 
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ärlig vän. Det beror troligen på att hon inte uttrycker sig skrytigt utan tacksamt, sympatiskt 

och humoristiskt. Öppenheten möjliggör även för skapandet av fankulturer som Doona & 

Rübsamen (2018) beskriver.  

 

Fansen uttrycker sig ha en personlig relation till Eilish och vice versa, det lyser igenom trots 

att inläggen rent innehållsmässigt mest är marknadsföring. Hon skriver i samband med släpp 

av en ny låt, ”dis one is special to me i’ll tell you why soon” (bildtext inlägg 1). Det indikerar 

att hon känner, eller porträtterar, en intim relation med sina fans och att hon anstränger sig för 

att vara transparent. Att vara inbjudande är ännu ett sätt att öka delbarheten enligt Jenkins, 

Ford och Green (2013:196). 

 

Inläggen formuleras som att hon själv skriver dem, vilket också bidrar till känslan av 

interaktion och ökar delbarheten. Det pekar även på Anderssons (2017) teori om att sociala 

medier inte är medier, utan social interaktion, stämmer. Det är svårt att motivera Billie Eilish 

inlägg som traditionell marknadsföring, det som skulle tala för det är om inläggen är skapade 

av någon annan än henne själv i syftet att framstå som en relaterbar, vanlig person.  

 
4.2.3 Halsey 
 

 
 
Inläggen porträtterar en framgångsrik artist som går på galor och klär sig i vackra kläder. Hon 

skiljer sig från de andra artisterna i det att hon inte upplevs lika personlig och närvarande. 

Inläggen (utöver inlägg 5) är polerade och bildtexterna kortfattade. Det talar emot att hon 

använder Instagram som plats för social interaktion. Kommentarerna pekar dock på att fansen 

har en intim relation till henne som etablerats tidigare. De hyllar henne för aktivism och som 

människa, de verkar inte ha något emot att inläggen kan, för den oinsatte, verka stolpiga och 

opersonliga.  
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Halsey uppmuntrar därmed inte till den sociala interaktionen som bl.a. Jenkins, Ford och 

Green (2013:196) och Andersson (2017:33) rekommenderar. Hennes inlägg påminner istället 

om traditionell marknadsföring där hon visar sig för, snarare än interagerar med, sina följare. 

Inlägg 2 föreställer Halsey i en specialsydd klänning, i bildtexten refererar hon till designern. 

Av Halseys fem inlägg har detta fått minst likes och även näst minst kommentarer, vilket ev. 

tyder på att fansen hellre sett ett personligt, interagerande innehåll. Det som talar emot det är 

att inlägg 5 där hon uttrycker sig någorlunda personligt inte har betydligt fler likes och 

kommentarer än övrigt.  

 

Hon visar, likt de andra artisterna, upp olika roller t.ex. musikern (inlägg 1 och 4), kändisen 

(inlägg 2 och 3) och både musiker och vän (inlägg 5). Noterbart är att inlägg 2-5 är upplagda 

under samma dag. Att lägga upp många inlägg på samma dag går att tolka på olika sätt. 

Leigert (2014) skulle förmodligen tycka att det ur ett marknadsföringsperspektiv är klokare att 

portionera ut inläggen med jämna mellanrum, medan Andersson (2017) ev. skulle, med 

utgångspunkten att sociala medier är social interaktion, motivera det utifrån att det är ett 

normalt socialt beteende att ibland ”prata” mycket och ibland lite. Delbarheten ökar 

visserligen i.o.m. att inläggen läggs upp kontinuerligt och är tillgängliga, men minskar p.g.a. 

att inläggen mestadels är stabila och professionella, snarare än interaktiva och personliga.  

 

4.2.4 Maia (Mxmtoon) 
 

 
 

Maia agerar försäljare (inlägg 1, 3 och 5), men också nära vän (inlägg 4) och musiker (inlägg 

2). Minst kommenterar och likes fick hon för det enda inlägget som inte föreställer henne 

själv (inlägg 1). Betydligt fler kommentarer och likes har hon fått när hon uttrycker sig 

personligt i bildtexten, t.ex. noterar black friday på ett humoristiskt sätt (inlägg 5) eller önskar 

glad thanksgiving (inlägg 4). Att hon får mest respons när hon uttrycker sig personligt antyder 
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att fansen uppskattar innehåll de kan relatera till och interagera med. Det talar för att 

Anderssons (2017) och Jenkins, Ford och Greens (2013) teorier kring vikten av att använda 

sociala medier socialt stämmer, så fort inläggen inte upplevs relevanta eller relaterbara 

minskar interaktionen mellan fansen och artist och därmed antalet likes och kommentarer.  

 

Fitterman (2013) beskrev sociala medier som en plats där artisterna kan sköta både ”konst och 

kommers”, det är Maia ett tydligt exempel på. Hon har genom uppbyggande av en fankultur 

(Doona & Rübsamen, 2018) skapat en plats där fansen känner sig engagerade och 

uppmuntrande av hennes framgång. Genom att presentera marknadsföring på ett personligt 

sätt (inlägg 3 och 5) lyckas hon bibehålla känslan av gemenskap som är viktigt för byggande 

av fankultur.  

 

4.5 Sammanfattning 

 
Överlag är detta artister som är noterbart aktiva på Instagram och som får stor respons. Deras 

kommentarsfält är övergripande positiva och kommentarerna är relevanta för inläggen. 

Huruvida inläggen var professionella rent visuellt varierade, märkbart är att Dodies alla inlägg 

såg ut att ha skapats utifrån hennes telefon, medan framförallt Halseys bilder mestadels var 

tagna långt ifrån och hade hög kvalité. Majoriteten av inläggen innehöll bilder/video på dem. 

Innehållsmässigt upplevs framförallt Halsey som tydligt varumärke, medan Mxmtoon, Billie 

Eilish och Dodie har en personligare ton.  

 

Mycket i resultatet indikerar att artisterna framförallt använder sociala medier som social 

interaktion med sina fans, men det finns även inslag av traditionell marknadsföring. Det finns 

flertalet exempel på att de inte enbart lägger upp det stabila och professionella innehållet som 

Jenkins, Ford och Green (2013:196) menar minskar delbarheten. Artisternas anstränger sig 

snarare för att agera interaktivt och personligt. Exempel på detta är t.ex. när Billie Eilish 

(inlägg 1) hintar om att hon vill berätta mer om den nysläppta låten senare, när Maia skriver 

ett personligt inlägg om sin turnéupplevelse (inlägg 2), när Dodie uttrycker att hon är tacksam 

som fått privilegiet att få hålla på med musik (inlägg 1) eller när Halsey humoristiskt 

beskriver att hennes avancerade sminkning enbart fick 30 sekunders tv-tid (inlägg 5). Dessa 

inslag ökar delbarheten, bekräftar Anderssons teori (2017) om sociala medier som social 

interaktion och uppmuntrar i.o.m. sin personliga karaktär skapandet av de fankulturer som 

Doona & Rübsamen (2018) beskriver. 
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5. Diskussion 
 

Att besvara forskningsfrågorna visade sig vara utmanande. Det finns många faktorer som var 

intressanta och påverkar aktiviteten på sociala medier. Ingången var ambitiös, men har gett 

resultat som kan komplettera eller inspirera till vidare forskning inom ämnet.  

 

Inläggen som analyserats har mestadels positiva kommentarer, föreställer mestadels bilder på 

artisterna och är mestadels personlig marknadsföring innehållsmässigt. Instagram används 

definitivt för marknadsföring, men det finns också en social aspekt att ta fasta på som är svår 

att definiera. Artisterna upplevs närmre och tillgängligare, förmodligen eftersom inläggen 

publiceras under deras namn och även innehållsmässigt verkar komma från en person snarare 

än ett varumärke eller en journalist. Att agera personligt på sociala medier verkar vara en 

fördel, det är något som alla artisterna gör och som ger resultat. Artisterna är personliga, men 

inte nödvändigtvis privata, kanske är det distinktionen mellan varumärke och privatperson. 

 

Hur artisterna presenterar och marknadsför sig är komplext. Artisternas ursprungliga produkt 
är deras musik, de marknadsför de indirekt musiken genom att marknadsföra sig själva. 
Artisterna framställer sig på Instagram som individer med känslor och preferenser, samtidigt 
som de är varumärken som säljer musik och kläder. Det kan bli förvirrande som följare, 
upplevelsen av att känna artisten samtidigt som artisten ej känner till en blir parasocial, som 
Baym (2013) även diskuterar. Detta förstärks av artisternas interaktiva sätt att formulera sig 
samt att de faktiskt använder samma plattform som fansen, vilket outtalat skapar en form av 
gemenskap. Kommentarerna är snarare reaktioner på inläggen än social interaktion, det går 
därmed att diskutera hur socialt Instagram verkligen är. Artisterna tjänar (oftast) på att 
innehållet får uppmärksamhet, och fansen blir troligtvis uppmuntrade av känslan av att någon 
de ser upp till agerar som en vän.  
 
Huruvida artisterna utför traditionell marknadsföring eller är medvetet interaktiva är svårt att 
säga, det beror på definitionen av traditionell marknadsföring. Kotler, Armstrong och Parment 
(2017) beskrev högt kundvärde som en förutsättning för lyckade affärer. Högt kundvärde på 
sociala medier är kanske att uppmuntra delbarheten Jenkins, Ford och Green (2013) talar om. 
Med den utgångspunkten går det att motivera att artisterna utför traditionell marknadsföring 
samtidigt som de använder sociala medier på ett interaktivt sätt. Interaktiviteten talar dock för 
att artisterna faktiskt vill komma i kontakt med sina fans och höra vad de har att säga, men 
vad som egentligen är ett pr-trick och vad som är genuint vet vi inte. 
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Mycket av innehållet i inläggen är marknadsföring för annat än artisternas musik. Det kan 

vara en effekt av den nya musikbranschen som Fitterman (2013) beskriver där det är svårt för 

artister att tjäna pengar. Fansen reagerade positivt på dessa inlägg, kanske är de medvetna och 

sympatiska gällande svårigheterna i branschen eller så uppskattar de att artisterna är aktiva 

oavsett vad innehållet är. Frågan är om fansen skulle fortsätta uppskatta om marknadsföringen 

tog ännu större plats, och de personliga inslagen minskar. Troligen skulle detta ej uppskattas, 

vilket även Leigert (2014) poängterade. Hur strategiska artisterna är vet vi inte, inläggen som 

framförallt är marknadsföring filtreras genom artisten och presenteras på sätt som är attraktiva 

för användarna. Hade dessa inlägg inte gjort det är det troligt att fansen inte varit lika positiva. 

 

Många av teorierna kring marknadsföring och sociala medier presenterar egentligen samma 

principer men formulerar det i olika termer och med olika exempel. Traditionell 

marknadsföring talar om kundrelationer, artisterna om fans och sociala medier om 

följare/användare. Allt handlar om att bibehålla relationer, något som på Instagram, med 

utgångspunkt i denna studies resultat, görs bäst genom att lägga upp relevant visuellt innehåll 

med en personlig tillhörande bildtext. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Innehållsanalysen redogjorde på ett tydligt sätt hur artisterna presenterar sig på Instagram 

samt responsen de får. Metoden hänger till stor del på utformningen av lämpliga 

kodningsparametrar som uppfyller önskad grad av validitet, detta har stundvis varit en 

utmaning att applicera på sociala mediers komplexitet och hade gynnats av en striktare 

avgränsning i ett tidigare skede. Att t.ex. analysera en eller två artister hade underlättat för ett 

precisare område att undersöka mer ingående och därmed få pålitligare resultat. Detta skulle 

minska generaliserbarheten, men öka reliabiliteten. Med en sådan ansats hade tydligare 

mönster ev. kunnat urskiljas. Forskningsmetoder för internet och sociala medier saknas och 

utifrån det är innehållsanalysens anpassningsbarhet fördelaktig. Överlag har innehållsanalys 

varit en bra metod för att besvara forskningsfrågorna, frågeställningarnas bredd gjorde det 

svårt att konstruera lämpliga kodningsenheter och hade gynnats av mer avgränsning, men 

innehållsanalysen kreativa natur är lämplig för att utveckla sätt att undersöka ett område som 

det inte finns så mycket tidigare forskning kring.  
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6. Slutsats       
Artistmarknadsföring är till stor del att synas och finnas, effektivast blir det om artisten lyckas 

skapa en community kring sig och är aktiv på sina medier. Det är viktigt att innehållet är 

intressant, interaktivt och relaterbart. Då ges fansen möjlighet att interagera och dela artistens 

budskap, vilket indirekt marknadsför artistens musik och produkter. 

 
Vidare forskning kan ge ytterligare bredd inom ämnet, genom att t.ex. intervjua artister och 

följare för att undersöka hur resonerar kring marknadsföring och aktivitet på sociala medier. 

En sådan studie kan ta fasta på vilken typ av inlägg som landar väl hos fansen, och om fansen 

upplever en samhörighet med artisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

7. Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Ahrne, G. 1., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (2. uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

 

Andersson, M. (2017). Medierad social interaktion. I Olsson, T. (red.). Sociala medier: Vetenskapliga perspektiv (s. 21-35). 

Malmö: Gleerus. 

 

Axelsson, B. & Agndal, H. (2012). Professionell marknadsföring (3., uppl ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Carlsson, A., & Koppfeldt, T. (2003). medieboken (2. uppl. ed.). Malmö: Liber ekonomi. 

 

Cronqvist, M. & Järpvall, C. (2017). Kommunikationsdrömmar. Utvecklingen av och föreställningar om sociala medier efter 

1970. I Olsson, T. (red.). Sociala medier: Vetenskapliga perspektiv (s. 139-149). Malmö: Gleerus. 

 

Doona, J. & Rübsamen, M. (2017). Fankulturer i sociala medier. I Olsson, T. (red.). Sociala medier: Vetenskapliga 
perspektiv (s. 113-125). Malmö: Gleerus. 

 
Fitterman Radbill, C. (2013). Introduction to the music industry: An entrepreneurial approach. New York, London: Routledge. 

 

Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture. New York: New 

York University Press. 

 
Kohl, S. & Boréus, K. (2018). Innehållsanalys. I Boréus, K., & Bergström, G. (red.). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursalys (s. 49-89). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kotler, P. 1., Armstrong, G., & Parment, A. 1. (2017). Marknadsföring: Teori, strategi och praktik (2 uppl. ed.). Harlow: 

Pearson. 

 

Leigert, L. (2014). Innehållsstrategi för sociala medier (1. uppl. ed.). Göteborg: Kreafon. 
 

Martinez, C. & Sandberg, H. (2017). Sociala medier som affärsmodeller: kritiska perspektiv. I Olsson, T. (red.). Sociala 
medier: Vetenskapliga perspektiv (s. 67-81). Malmö: Gleerus. 

 

Neuendorf, K. A. (2017). The content analysis guidebook. Los Angeles: Sage. 
 

Yong, O. D., Fox Hamilton, N. & Meade, S. (2018). What makes you double-tap?. I Power, A. (red.). Cyberpsychology and 
society: Current perspectives (s. 178-192). London: Routledge, Taylor & Francis Group. 

 

Vetenskapliga artiklar 
 

Alhabash, S., & Ma, M. (2017). A tale of four platforms: Motivations and uses of Facebook, Twitter, Instagram, and 

Snapchat among college students?. Social Media + Society, Vol. 3 (no. 1), s. 1-13. 

 

Baym, N. K. (2013). Fans or friends?: Seeing social media audiences as musicians do. Matrizes, Vol. 7 (no. 1), s. 286-316. 

 

Cara, M. (2018). The Semiotic Layers of Instagram: visual troops and brand meaning. American Journal of Semiotics, Vol. 

34 (no. 3), s. 331-352. 

 

Coelho, M. P., & Mendes, J. Z. (2019). Digital music and the “death of the long tail”. Journal of Business Research, vol. 101, 

454-460. 

 

De Vries, L., Gensler, S., & Leeflang, P. S. H. (2012). Popularity of brand posts on brand fan pages: An investigation of the 

effects of social media marketing. Journal of Interactive Marketing, Vol. 26 (no. 2), s. 83-91. 

Derbaix, M., & Korchia, M. (2019). Individual celebration of pop music icons: A study of music fans relationships with their 

object of fandom and associated practices. Journal of Consumer Behaviour, vol. 18 (no. 2), s. 109-119.  

 

Haynes, J., & Marshall, L. (2018). Beats and tweets: Social media in the careers of independent musicians. New Media & 
Society, vol. 20 (no. 5), s. 1973-1993. 

 
Huang, Y. & Su, S. (2018). Motives for Instagram Use and Topics of Interest among Young Adults. Future Internet, vol. 10 

(no. 8), 1-12. 



 26 

Hudson, S., Huang, L., Roth, M. S., & Madden, T. J. (2016). The influence of social media interactions on consumer–brand 

relationships: A three-country study of brand perceptions and marketing behaviors. International Journal of Research in 
Marketing, 33 (No. 1), s. 27-41. 

Ilieş, V. I. (2018). Strategic personal branding for students and young professionals. Cross-Cultural Management 
Journal, Vol. XX (No. 1), s. 43-51. 

 

Lu, C, & Chang, J. (2019). The Innovation of Online Music Business Model from the Perspective of Industrial Value Chain 

Theory. Journal of Electronic Commerce in Organizations. Vol. 17 (No. 2). s. 1-15. 

 

Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 
vol. 52 (No. 4), s. 357-365. 

 

Martinus, H., & Chaniago, F. (2017). Analysis of branding strategy through Instagram with storytelling in creating brand 

image on proud project. Humaniora, vol. 8 (No. 3), s. 201-210. 

 

Morris, J. W. (2014). Artists as entrepreneurs, fans as workers. Popular Music and Society, vol. 37 (No. 3), 273-290. 

 

Salo, J., Lankinen, M. & Mäntymäki, M. (2013). The Use of Social Media for Artist. Marketing: Music Industry Perspectives 

and Consumer Motivations. International Journal on Media Management, Vol. 15 (No. 1), s. 23-41. 

Ward, J. (2016). A Content Analysis of Celebrity Instagram Posts and Parasocial Interaction. Elon Journal of Undergraduate 
Research in Communications, Vol. 7 (No.1), s. 44-51. 

 

Elektroniska källor 

Barnhart, B. (2018). The complete guide to social media for musicians. Sprout social. Hämtad 6 december, 2019 från 

https://sproutsocial.com/insights/social-media-for-musicians/ 

 

Cirisano, T. (2017). Billie Eilish on Her Viral Breakthrough: ’I Don’t Want to Take This For Granted’. Billboard. Hämtad 9 

december, 2019 från https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8006562/billie-eilish-viral-breakthrough-interview 

 

Fraser, J (2017). Dodie Clark and the power of YouTube to launch music careers. The Stanford Daily. Hämtad 9 december, 

2019 från https://www.stanforddaily.com/2017/03/01/dodie-clark-youtube/ 

 

Lentz, C. (2019). 10 celebrities who used social media to launch their careers. Insider. Hämtad december, 2019 från 

https://www.insider.com/celebrities-who-started-on-social-media-2019-2 

 

Nationalencyklopedin (u.å.). Sociala medier. Nationalencyklopedin. Hämtad 14 oktober, 2019 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier 

 

Mee, G. (u.å.). What is a Good Engagement Rate on Instagram?. Scrunch. Hämtad 11 december, 2019 från 

https://www.scrunch.com/blog/what-is-a-good-engagement-rate-on-instagram) 

 

Smith, T (2019). Mxmtoon: Hyper-relateble tunes from YouTube sensation turned pop star. NME. Hämtad 9 december, 2019 

från https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/mxmtoon-interview-the-masquerade-2019-2578088 

 

Svenskarna och internet 2019. Internetstiftelsen. Hämtad 29 oktober, 2019 från https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-

och-guider/svenskarna-och-internet-2019/ 

Todd, A. (2016). Social media for musicians: pick one. Medium. Hämtad 6 december, 2019 från 

https://medium.com/making-music-in-the-21st-century/social-media-for-musicians-pick-one-ea29af736359 

 

Townsend, L & Wallace, C. (2016). Social Media Research: A Guide to Ethics. The University of Aberdeen. Hämtad 21 

december, 2019 från http://www2.port.ac.uk/research/ethics/CurrentDownloads/filetodownload,198032,en.pdf 

 

Trendjackers team (2017). How Social Media has affected the music industry. Trendjackers. Hämtad 7 december, 2019 från 

https://trendjackers.com/how-social-media-has-affected-the-music-industry/ 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 
Hämtad 21 december, 2019 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Voogt, B & Martin, M. (2019). Getting More Fans: The Artist Guide for Social Media. Heroic Academy. Hämtad 7 

december, 2019 från https://heroic.academy/artists-guide-getting-more-fans-social-media/ 


